
Parashas Behar: Fair Dealing and Fraud

פרשת בהר1

תתךֶ-- מֲמיִ עע יִידַּ  מֲמ נָנהֹ  קק תתךֶ,ָ או  מֲמיִ עע יִל קכרָּ  מִמ מֲמ מִכרָּו  מִמ מֲת מֲכיִ- מֲחיִומִו קא תאת- מֲאיִש  תתךֶ;ָיִאל-תונו,ָ  מֲמיִ עע אֵאת  אֵמ תנהֹ  מִק מֲת אֵבל,ָ  יִהֹיו יִחרָּ  יִא מֲניִם  קש יִפרָּ  מִס מֲמ מִב  .
אֵכרָּ נָמ נָאת,ָ הֹוא  מִתבו יִפרָּ  מִס מֲמ מֲכיִ  קנתו:ֹ  מִק מֲמ מֲעיִט  מִמ יִת מֲניִם,ָ  קש יִהֹ נָעט  מִמ מֲפיִ  מִל קנתו,ָ ו מִק מֲמ תבהֹ  יִתמִרָּ מֲניִם,ָ  קש יִהֹ נָרָּב  מֲפיִ  מִל קלךָ.  קכרָּ- מִמ נָאת,ָ י מִתבו אֵניִ- מִש יִפרָּ  מִס מֲמ מִב

מֲמיִתוקלךָ.  עע תאת- מֲאיִש  נָלא תונו  נָלקיִךֶ:ֹמִו אֵא אֵמ קת  אֵרָּא קיִ מִו  ָ,

בבא מציעא2

 אחדַּ הֹלוקח ואחדַּ הֹמוכרָּ יִש להֹן אונאהֹ כשם שאונאהֹ להֹדַּיִוט כך אונאהֹ לתגרָּ ורָּביִ יִהֹודַּהֹ אומרָּ איִן אונאהֹ לתגרָּ מיִמתני'
וכיִ תמכרָּו ממכרָּ מנהֹניִ מיִליִ דַּת"רָּ גמ'שהֹוטל עליִו יִדַּו על הֹעליִונהֹ רָּצהֹ אומרָּ לו תן ליִ מעותיִ או תן ליִ מהֹ שאניִתניִ:ֹ 

1או קנהֹ אל תונו איִן ליִ אלא שנתאנהֹ לוקח נתאנהֹ מוכרָּ מניִן תלמודַּ לומרָּ לעמיִתך אל תונו

 אלו דַּברָּיִם שאיִן להֹם אונאהֹ הֹעבדַּיִם והֹשטרָּות והֹקרָּקעות והֹהֹקדַּשות … רָּביִ יִהֹודַּהֹ אומרָּ אף הֹמוכרָּ ס"ת בהֹמהֹמתני'
ומרָּגליִת איִן להֹם אונאהֹ אמרָּו לו לא אמרָּו אלא את אלו:ֹ

 דַּברָּ הֹנקנהֹ מיִדַּ ליִדַּ יִצאו קרָּקעות שאיִנן מטלטליִםוכיִ תמכרָּו ממכרָּ לעמיִתך או קנהֹ מיִדַּ עמיִתך מנהֹניִ מיִליִ דַּתנו רָּבנן גמ'
 שגופו מכורָּ וגופו קנויִ יִצאו שטרָּות שאיִן גופן מכורָּוכיִ תמכרָּו ממכרָּיִצאו עבדַּיִם שהֹוקשו לקרָּקעות יִצאו שטרָּות דַּכתיִב 

 2ואיִן גופן קנויִ ואיִנן עומדַּיִן אלא לרָּאיִהֹ שבהֹם

 כשם שאונאהֹ במקח וממכרָּ כך אונאהֹ בדַּברָּיִם לא יִאמרָּ לו בכמהֹ חפץ זהֹ והֹוא איִנו רָּוצהֹ ליִקח אם הֹיִהֹ בעל תשובהֹמתני'
לא יִאמרָּ לו זכורָּ מעשיִך הֹרָּאשוניִם אם הֹוא בן גרָּיִם לא יִאמרָּ לו זכורָּ מעשהֹ אבותיִך שנאמרָּ וגרָּ לא תונהֹ ולא תלחצנו:ֹ

 באונאת דַּברָּיִם הֹכתוב מדַּברָּ אתהֹ אומרָּ באונאת דַּברָּיִם או איִנו אלא באונאת ממון כשהֹואלא תונו איִש את עמיִתו ת"רָּ גמ'
לא תונו איִש את עמיִתו הֹרָּיִ אונאת ממון אמורָּ הֹא מהֹ אניִ מקיִיִם וכיִ תמכרָּו ממכרָּ לעמיִתך או קנהֹ מיִדַּ עמיִתךאומרָּ 

באונאת דַּברָּיִם [תוספות:ֹ דַּכל הֹיִכא דַּאיִכא למדַּרָּש דַּרָּשיִנן ולא מוקמיִנן בלאויִ יִתיִרָּיִ] … אם הֹיִו יִסורָּיִן באיִן עליִו אם הֹיִו
חלאיִם באיִן עליִו או שהֹיִהֹ מקברָּ את בניִו אל יִאמרָּ לו כדַּרָּך שאמרָּו לו חביִרָּיִו לאיִוב הֹלא יִרָּאתך כסלתך תקותך ותום

דַּרָּכיִך זכרָּ נא מיִ הֹוא נקיִ אבדַּ אם הֹיִו חמרָּיִם מבקשיִן תבואהֹ ממנו לא יִאמרָּ להֹם לכו אצל פלוניִ שהֹוא מוכרָּ תבואהֹ ויִודַּע
בו שלא מכרָּ מעולם רָּ"יִ אומרָּ אף לא יִתלהֹ עיִניִו על הֹמקח בשעהֹ שאיִן לו דַּמיִם שהֹרָּיִ הֹדַּברָּ מסורָּ ללב וכל דַּברָּ הֹמסורָּ

ויִרָּאת מאלקיִך א"רָּ יִוחנן משום רָּ"ש בן יִוחאיִ גדַּול אונאת דַּברָּיִם מאונאת ממון שזהֹ נאמרָּ בו ויִרָּאת מאלקיִךללב נאמרָּ בו 
 ורָּ' אלעזרָּ אומרָּ זהֹ בגופו וזהֹ בממונו רָּביִ שמואל ברָּ נחמניִ אמרָּ זהֹ ניִתן להֹיִשבון וזהֹ לאויִרָּאת מאלקיִךוזהֹ לא נאמרָּ בו 

3ניִתן להֹיִשבון

רמב"ן3

 עוברָּ בלאו,ָ ביִן במטלטליִם ביִן בקרָּקעות,ָ שבהֹן דַּיִברָּ הֹכתוב אל תונולדעתואניִ חושב עודַּ סברָּא,ָ שודַּאיִ הֹמאנהֹ את חברָּו 
איִש את אחיִו במספרָּ שניִם אחרָּ הֹיִובל,ָ שהֹוא מזהֹיִרָּ שיִקנו ויִמכרָּו לפיִ הֹשניִם ולא יִונו איִש את אחיִו. אבל רָּבותיִנו חדַּשו
באונאהֹ תשלומיִם בשתות הֹמיִקח,ָ וביִטול מיִקח ביִותרָּ משתות,ָ ומזהֹ בלבדַּ מעטו הֹקרָּקעות לפיִ שהֹאונאהֹ בהֹם אפיִלו ביִתרָּ

,ָ אבל איִן דַּרָּך בניִ אדַּםלדעתמשתות,ָ מחיִלהֹ,ָ כמו שהֹיִא מחיִלהֹ במטלטליִם בפחות משתות,ָ אע"פ שהֹוא אסורָּ להֹונות כן 
4לבטל ממכרָּם מפניִ אונאהֹ מועטת כזו.

קונטרסי שיעורים

ונלענ"דַּ בלא יִדַּע שמאנהֹו נהֹיִ דַּחיִיִב להֹחזיִרָּ הֹאונאהֹ כמבוארָּ בגמרָּא וברָּמב"ם,ָ מכל מקום לעניִן איִסורָּ לא מיִקרָּיִ עביִרָּהֹ
בשוגג ואיִן בזהֹ עביִרָּהֹ כלל כיִון שאיִן כוונתו להֹונות לא מיִקרָּיִ מאנהֹ. וברָּמב"ן על הֹתורָּהֹ וכן בחיִנוך דַּיִיִקו הֹלשון הֹמאנהֹ

5,ָ ...לדעת

בבא מציִעא נא.1
שם נו.-:2ֹ
שם נח:3ֹ
.רָּמב"ן ויִקרָּא כהֹ:ֹיִדַּ-טו4
קונטרָּסיִ שיִעורָּיִם בבא מציִעא סיִמן כ"ב סוף אות ו' דַּ"הֹ ונלענ"דַּ.5
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ערך ש"י4

ויִש להֹם אונאהֹ כתב הֹש"ך אפיִלו אותו דַּברָּ איִן שערָּ שלו יִדַּוע

נשאלתיִ אם איִסורָּ אונאהֹ דַּוקא בדַּברָּ שיִש שערָּ קצוב שכל בעליִ חנויִות מוכרָּיִן בשוהֹ אבל כשכל חנוניִ מוכרָּ כפיִ מהֹ
שיִכול להֹוציִא מן הֹקונהֹ אם מותרָּ למכורָּ ביִוקרָּ בדַּברָּ שיִכול הֹקונהֹ לקנות דַּברָּ זהֹ אצל אחרָּ בזול והֹשבתיִ הֹדַּברָּ מבוארָּ

6בש"ך כאן … [באונאהֹ] איִן לחלק דַּכל שיִודַּע דַּאפשרָּ ליִקחנו אצל אחרָּ בפחות מאנהֹו ואסורָּ.

ר’ חיים קאהן

ולדַּברָּיִו [של הֹערָּך ש"יִ] יִש לעיִיִן כפיִ הֹנהֹוג בשוק הֹחופשיִ כאשרָּ הֹמחיִרָּ וערָּך הֹסחורָּהֹ נקבעיִן לפיִ גורָּמיִ ביִקוש [ו]הֹצע
הֹאם שיִיִכת אונאהֹ באם איִנו מוכרָּ במחיִרָּ הֹזול ביִותרָּ שהֹסחורָּהֹ נמכרָּת בהֹ,ָ ולפום רָּיִהֹטא על זהֹ דַּן הֹערָּך ש"יִ ולפיִ זהֹ
שיִיִך אונאהֹ גם בסחורָּהֹ הֹנמכרָּת לפיִ גורָּמיִ ביִקוש והֹצע והֹחנויִות באותו הֹשוק מוכרָּות אותהֹ הֹסחורָּהֹ במחיִרָּיִם שוניִם,ָ

וממיִלא הֹמוכרָּ הֹסחורָּהֹ במחיִרָּ גבוהֹ מהֹמחיִרָּ הֹזול ביִותרָּ יִש בו אונאהֹ. ומלבדַּ דַּאם כן הֹוא לא שבקת חיִיִ לכל ברָּיִהֹ,ָ עצם
הֹסברָּא איִנהֹ מובנת וגם הֹרָּאיִהֹ מהֹש"ך צ"ע,ָ דַּהֹנהֹ גדַּרָּ אונאהֹ הֹוא שהֹמחיִרָּ איִנו כפיִ ערָּך הֹסחורָּהֹ,ָ וקביִעת ערָּך הֹסחורָּהֹ
הֹוא כפיִ הֹגורָּמיִם הֹקובעיִם את ערָּכהֹ בשוק,ָ וממיִלא בשוק שהֹסחורָּהֹ נמכרָּת לפיִ גורָּמיִ ביִקוש והֹצע כל מחיִרָּ שהֹוא בכלל

הֹגורָּמיִם הֹנ"ל הֹוא בכלל הֹערָּך,ָ ואם כן למהֹ נאמרָּ שהֹמוכרָּ במחיִרָּ הֹזול ביִותרָּ הֹוא זהֹ שקובע את ערָּך הֹסחורָּהֹ והֹמוכרָּ
ביִותרָּ ממחיִרָּ זהֹ יִש בו אונאהֹ,ָ הֹא גם הֹמוכרָּ במחיִרָּ יִקרָּ יִותרָּ יִכול לומרָּ שזהֹו ערָּך הֹסחורָּהֹ אם הֹמחיִרָּ בכלל גורָּמיִ הֹערָּך

7הֹנ"ל. ולפיִ הֹאמורָּ לעיִל בתחיִלת דַּברָּיִנו ...

ריטב"א5

ושמע' מהֹכא שהֹמוכרָּ חפץ לחביִרָּו בשיִת ובשוק לא שוו אלא חמשהֹ,ָ איִ להֹאיִ לוקח שויִ שיִתא איִן בו אונאהֹ,ָ דַּבתרָּ דַּיִדַּיִהֹ
אזליִנן,ָ כיִ הֹיִכיִ דַּחשביִנן ליִהֹ הֹכא דַּשויִ חמש סלעיִם,ָ

מיִהֹו בדַּשויִ' לזבונא שיִתא כיִ אורָּחיִהֹ,ָ אבל איִ לדַּיִדַּיִהֹ לא שויִ' אלא מפניִ שהֹוא דַּחוק בדַּברָּ,ָ הֹאיִ ודַּאיִ קציִצהֹ מתוך הֹדַּחק
לא שמיִהֹ קציִצהֹ,ָ ואפיִלו נתן לו הֹדַּמיִם חוזרָּ וגובהֹ אותם ממנו,ָ והֹכיִ מוכח ביִבמות … ושמעיִנן מיִנהֹ שכל הֹמתנהֹ בשכיִרָּות

יִותרָּ מכדַּיִ דַּמיִם מפניִ הֹאונס ודַּוחק הֹשעהֹ שלו,ָ יִכול לומרָּ משטהֹ אניִ בך,ָ ומכאן ללוקח סמניִן הֹרָּבהֹ בדַּמיִם יִקרָּיִם מפניִ
חוליִ הֹדַּוחק,ָ דַּלא מחיִיִב אלא בדַּמיִהֹן וכן כל כיִוצא בזהֹ,ָ מיִהֹו אם הֹתנהֹ בשכרָּ הֹרָּופא הֹרָּבהֹ,ָ חיִיִב ליִתן,ָ שחכמתו מכרָּ לו

8ואיִן להֹ דַּמיִם,ָ וכן כתב אדַּוניִנו הֹרָּמב"ן ז"ל,ָ וכן שמעתיִ מפיִ מורָּיִ נרָּ"ו.

מחנה אפרים

והֹהֹיִא דַּקיִדַּושיִן איִנהֹ רָּאיִהֹ דַּהֹתם שאניִ דַּסברָּ וקביִל,ָ אבל כשלא יִדַּע אפיִלו אם הֹוא רָּגיִל להֹתיִיִקרָּ בכליִם כאלו בכך וכך
9דַּמיִם,ָ מכל מקום הֹשתא מיִהֹא לא יִדַּע וסבורָּ שבשוויִו הֹוא לוקח וכיִ כל מהֹ שלוקחיִם בעליִ בתיִם לוקחיִם ביִותרָּ משוויִיִו.

קצות החושן6

והֹנהֹ מהֹ שכתב דַּהֹיִכא דַּשוהֹ להֹאיִ לוקח שיִתא אזליִנן בתרָּ דַּיִדַּיִהֹ קשהֹ מהֹא דַּקיִיִמא לן דַּאפיִלו במרָּגליִות ושארָּ דַּברָּיִם
10שאדַּם רָּוצהֹ לזווגן יִש לו אונאהֹ ומשמע דַּאפיִלו הֹלוקח גופיִהֹ צרָּיִך לו

.ערָּך ש"יִ חו"מ רָּיִש סיִמן רָּ"ט6
.רָּב חיִיִם קאהֹן,ָ מחיִרָּיִם בשוק חפשיִ ואונאהֹ בדַּברָּ שאיִן לו שערָּ יִדַּוע,ָ קול הֹתורָּהֹ חוברָּת מ"ט תשרָּיִ הֹ'תשס"א עמודַּ רָּפו-פז7
חיִדַּושיִ הֹרָּיִטב"א (מוסדַּ הֹרָּב קוק) שם עמודַּיִם עדַּ-עהֹ דַּ"הֹ לעולם.8
.מחנהֹ אפרָּיִם הֹלכות מכיִרָּהֹ דַּיִניִ אונאהֹ סוף סיִמן כ'9

קצות הֹחושן רָּיִש סיִמן רָּכ"ז.10
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